
HANDLEIDING

HI9310014
Precisiesimulator pH/mV
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Bedankt dat u voor een product van Hanna Instruments heeft gekozen. Leest u, alvorens dit 
instrument in gebruik te nemen, deze handleiding goed door. Mochten er vragen of opmerkingen 
zijn, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier.

è Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder 
schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Hanna Instruments.

è Hanna Instruments behoudt zich het recht om het ontwerp, de constructie of het uiterlijk 
van zijn producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

VOOR GEBRUIK

Haal het instrument uit de verpakking en controleer zorgvuldig of er geen schade is ontstaan 
tijdens transport. Bij schade, gelieve contact op te nemen met uw leverancier.

Elk instrument wordt geleverd met:

• HI7858/1 BNC/BNC-kabel, 1 m
• 9 V batterij
• certificaat 

è Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u zeker weet dat het instrument goed functio-
neert. Alle defecte items moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking met de 
meegeleverde accessoires.

Zorgt u, alvorens dit instrument in gebruik te nemen, ervoor dat deze geschikt is voor de omgeving 
waarbinnen het wordt gebruikt. Gebruik of bewaar het instrument niet in gevaarlijke omgevingen, 
voor uw veiligheid en die van het instrument.

GEBRUIK

De HI9310014 is een draagbare pH- en mV-simulator ontworpen voor het kalibreren van pH- en 
mV (ORP)-meters, onderdeel van de Hanna Instruments Pool Line-familie.

Wanneer aangesloten op de ingang van een meter, simuleert deze door aan de knoppen te draaien 
de pH-waarden van 0 tot 14 pH, in stappen van 0,01. De uitgangssignalen komen allemaal 
overeen met pH-waarden bij 25 °C.
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Voor het mV-bereik kan de HI9310014 output simuleren van -1000 tot 1000 mV, in stappen van 
1 mV. De HI9310014 werkt op batterijen. Het lcd-scherm toont een bijna lege batterij-indicator 
die aangeeft dat de batterij moet worden vervangen.

Belangrijkste kenmerken:

• Simuleert pH- en mV (ORP)-sensoruitgangen om storingen te ontdekken
• Voorzien van universele BNC-connector, compatibel met elke meter of elektrode die BNC-con-

nectoren gebruikt

FUNCTIES
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1. BNC-ingang 
2. Lcd
3. Coarse: grofafstelling
4. Fine: fijnafstelling
5. RANGE: moduskeuze pH of mV
6. ON/OFF: aan/uit
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SPECIFICATIES
Bereik 0,00 tot 14,00 pH, -1000 tot 1000 mV
Resolutie pH 0,01, 1 mV
Nauwkeurigheid bij 20 °C ±0,01 pH, ±1 mV
Temperatuurcompensatie alle uitgangswaarden worden gesimuleerd op 25 °C
Batterijtype/levensduur 1 x 9 V/ca. 500 u gebruik
Omgeving 0 tot 50 °C, RH max 95 %
Afmetingen/gewicht 185 x 82 x 53 mm/ 320 g

KALIBRATIE PH

7. Sluit de simulator aan op de pH-meter met behulp van de meegeleverde HI7858/1 kabel.

8. Stel handmatig de temperatuurcompensatie van de meter in op 25 °C.
9. Zet de simulator aan.
10. Druk op de RANGE-toets om de pH-modus te selecteren.

  

11. Zorg ervoor dat de twee extra decimalen niet worden weergegeven. Vervang, indien weergege-
ven, de batterij voordat u doorgaat.

12. Draai aan de grove of fijne draaiknop om de waarde in te stellen en zorg ervoor dat de pH-me-
ter het juiste resultaat weergeeft (bijv. 7.01 pH).
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13. Als de uitlezing niet correct is, past u de meter aan totdat de juiste uitlezing wordt weergegeven 
(zie handleiding van de meter).

KALIBRATIE MV (ORP)

1. Sluit de simulator aan op de ORP-meter met behulp van de meegeleverde HI7858/1 kabel.

 

è Temperatuurcompensatie is niet van toepassing op ORP (mV)-metingen.

2. Zet de simulator aan.
3. Druk op de RANGE-toets om de mV-modus te selecteren.

  

4. Zorg ervoor dat de twee extra decimalen niet worden weergegeven. Vervang, indien weergege-
ven, de batterij voordat u doorgaat.

5. Draai aan de grove of fijne knop om de waarde in te stellen en zorg ervoor dat de ORP-meter 
het juiste resultaat weergeeft.
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6. Als de uitlezing niet correct is, past u de meter aan totdat de juiste uitlezing wordt weergegeven 
(zie handleiding van de meter).

TABEL PH/TEMPERATUUR

Temperatuur heeft invloed op de pH. De kalibratiebufferoplossingen worden in mindere mate 
beïnvloed door temperatuurveranderingen dan normale oplossingen (zie tabel).

è De pH-simulatie wordt niet beïnvloed door dit chemische gedrag.

Temperatuur pH

°C 4,01 6,86 7,01 9,18 10,01

0 4,01 6,98 7,13 9,46 10,32

5 4,00 6,95 7,10 9,39 10,25

10 4,00 6,92 7,07 9,33 10,18

15 4,00 6,90 7,05 9,27 10,12

20 4,00 6,88 7,03 9,22 10,06

25 4,01 6,86 7,01 9,18 10,01

30 4,02 6,85 7,00 9,14 9,96

35 4,03 6,84 6,99 9,10 9,92

40 4,04 6,84 6,98 9,07 9,88

45 4,05 6,83 6,98 9,04 9,85

50 4,06 6,83 6,98 9,01 9,82

55 4,08 6,84 6,98 8,99 9,79

60 4,09 6,84 6,98 8,97 9,77

65 4,11 6,85 6,99 8,95 9,76

70 4,12 6,85 6,99 8,93 9,75
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BATTERIJEN VERVANGEN

HI9310014 wordt geleverd met een 9 V-batterij die ongeveer 500 uur continu gebruik meegaat. 
Wanneer de batterijcapaciteit laag is, worden twee extra decimalen weergegeven.

è Gebruik alleen het batterijtype dat in deze gebruiksaanwijzing wordt vermeld.

Om de batterij te vervangen schuift u de achterklep eraf, vervangt u de oude batterij en bevestigt u 
de klep weer.

Made in Romania
SN: XXXXXXXXXXXX
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ACCESSOIRES

HI7858/1 kabel BNC & BNC, 1 m
HI7858/5 kabel BNC & BNC, 5 m
HI7858/10 kabel BNC & BNC, 10 m
HI710009 blauwe schokbestendige rubberen hoes
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CERTIFICERING

Dit product voldoet aan alle Europese richtlijnen.

Het product mag niet behandeld worden als huishoudelijk afval. Lever het product 
in bij het geschikte inzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische 
apparatuur, waardoor de natuurlijke bronnen behouden blijven.

Dit product bevat batterijen. Verwijder deze niet via het huishoudelijk afval. Lever ze in 
bij het geschikte inzamelpunt voor recyclage.

De correcte product- en batterijverwijdering voorkomt potentiële negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid, die veroorzaakt kunnen worden door incorrecte 
omgang. Voor meer informatie, neem contact op met de lokale vuilophaaldienst van uw stad of de 
aankooplocatie.
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GARANTIE 

Dit instrument heeft een garantie van twee jaar op fabricagefouten en materialen wanneer deze is 
gebruikt voor het beoogde doel en onderhouden is volgens de instructies. 

Elektroden en probes hebben een garantie van zes maanden. De garantie is beperkt tot kosteloos 
herstellen of vervangen.

Schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik of gebrek aan voorgeschreven onderhoud 
wordt niet gedekt.

Als er onderhoud nodig is, neem contact op met uw leverancier. Als het instrument onder garantie 
valt, vermeld modelnummer, datum van aankoop, serienummer en aard van het probleem. Als de 
reparatie niet onder de garantie valt, wordt u in kennis gesteld van de gemaakte kosten. 
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Hanna Instruments België
Winninglaan 8 
BE-9140 Temse 
+32 (0)3 710 93 40 
info@hannainstruments.be 
www.hannainstruments.be

Hanna Instruments Nederland
Betuwehaven 6 
NL-3433 PV Nieuwegein 
+31 (0)30-289 68 42 
info@hannainstruments.nl 
www.hannainstruments.nl
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